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1 Indledning
Dette dokument udgør en delrapport af Sweco’s samlede analyse, som omhandler en fortsat
placering af Renseanlæg Lynetten (RL) på Refshaleøen frem til år 2075. Dokumentet udgør et
katalog over de teknologier til implementering på RL som kunne tænkes at blive relevante for RL,
bl.a. hvis der måtte komme skærpede udlederkrav.

Kataloget skal ses som et supplement til de allerede eksisterende opgørelser af teknologier til
vandbehandling og slambehandling på RL, som BIOFOS har fået udarbejdet tidligere.

Til slut i kataloget findes en beskrivelse og skøn af de fremtidige muligheder for at fremme
bæredygtigheden af spildevandsrensningen, fremme den grønne omstilling gennem bedre
ressourcegenvinding og at udnytte de potentialer, der findes hvis RL forbliver på den nuværende
lokalitet.
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2 Teknologiforslag til forbedret vandbehandling
Ved en fortsat placering af RL på Refshaleøen skal der dedikeres tilstrækkeligt med areal til
udbygninger for at imødekomme eventuelle nye fremtidige skærpede miljøkrav til
vandbehandlingen. Det er vanskeligt at forudse, hvilke nye krav der kan komme i planperioden
frem til 2075. De krav der stilles til vandbehandlingen i den nuværende udledningstilladelse
vurderes at kunne opfyldes uden vanskeligheder og uden behov for etablering af nye rensetrin.
Dette med forudsætning om at de eksisterende rensetrin har den fornødne kapacitet til at håndtere
den forventede stigning af belastning frem til 2075. Delrapporten vedrørende kvalitetssikring af
COWIs analyse viste, at der er tilstrækkelige arealer til rådighed for de udbygninger, der er
nødvendige for at RL, dels opnår en kapacitet på 1,44 mio. PE, dels udbygges med nye tertiære
rensetrin.

På nuværende tidspunkt vurderes de mest realistiske nye krav til vandbehandlingen i planperioden
frem til 2075 at omfatte skærpede vilkår til udledning af kvælstof og fosfor og en fremtidig rensning
af organiske mikroforureninger. Disse krav vurderes samtidig at medføre de mest arealkrævende
tiltag i form af nye tertiære rensetrin.

Nedenfor beskrives de for planperioden mest realistiske nye krav til vandbehandlingen, og der
redegøres for, hvordan RL kan udbygges til at håndtere disse, baseret på teknologi, der allerede i
dag er kommercielt tilgængelige, svarende til et TRL-niveau (Technology Readiness Level) på
højeste niveau, dvs. niveau 9.

2.1 Udbygningsstrategi og placeringsforslag
Hvis udbygningen til den fulde kapacitet baseres på den nuværende aktiv slamteknologi, vil der -
næsten uanset hvilken tertiær rensning der vælges - være behov for et væsentligt lavere indhold af
suspenderet stof end der kan opnås med traditionelle efterklaringstanke. Efterfiltrering i et anlæg
med skive- eller tromlefiltre eller i et sandfilter er teknologier, der benyttes på mange anlæg verden
over. I Figur 1 er der givet et forslag til placering af et nyt tertiært rensetrin på RL. Arealbehovet
vurderes at dække udbygningsbehovet uanset valg af teknologi.
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Figur 1 Skitse af arealdisponering og placering af en eventuelt fremtid tertiær rensning

2.2 Teknologiforslag ved skærpede krav til kvælstof
For de stoffer der indgår i den nuværende udledningstilladelse skønnes den mest sandsynlige
kravskærpelse med udbygningsmæssige konsekvenser at være en skærpelse af kravet til kvælstof
udover kravet på 5 mg/L Total-N, som allerede er indbygget i de foreslåede udbygningsforslag. Det
er muligt, at der også kan komme kravskærpelser på fosfor, men det skønnes at det udbyggede
anlæg uden yderligere kapacitetsudvidelser kan klare de krav, der evt. stilles gennem
driftsoptimering herunder supplerende kemisk fældning indenfor de nuværende rammer.

Da kvælstofkravet er baseret på de nødvendige reduktioner af kvælstof for at opnå god økologisk
tilstand i Øresund, er det vanskeligt at forestille sig, hvilket niveau nye krav kan blive på, idet kravet
på 5 mg/L Total-N netop skal sikre dette. Det er muligt at kravskærpelserne bliver meget moderate,
og kan håndteres med mindre suppleringer af anlægget, eller at der bliver tale om større
reduktioner, der kræver udbygning med et dedikeret efterdenitrifikationsanlæg.

Det nye rensningsanlæg i Hillerød, Hillerød Centralrenseanlæg Syd ved Solrødgård, har i dag et
udlederkrav på 3,66 mg/L Total-N, som klares indenfor det nuværende konventionelle
rensningsanlægs rammer. Anlægget er opbygget tilsvarende RL med et primært rensetrin
(båndfilteranlæg) og et sekundært aktiv slamanlæg, og har i modsætning til RL herudover mulighed
for supplerende kulstofdosering, der kun benyttes lejlighedsvis, og et tertiært rensetrin med
tromlefiltre til slutpolering før udløb til recipienten.

Stavnsholt Renseanlæg i Farum har Danmarks strengeste krav på 3,50 mg/L Total-N og 0,15 mg/L
Total-P baseret på årsmiddel. For kvælstof gælder yderligere et krav på 2,80 mg/L Total-N i
sommerperioden 1/5 – 31/10. Disse krav har ført til etablering af Danmarks eneste dedikerede
efterdenitrifikationsanlæg i et biofilmsanlæg af typen Biostyr og et fysisk/kemisk anlæg af typen
Actiflo til reduktion af fosfor (og suspenderet stof).

Internationalt findes en del rensningsanlæg med strengere krav end de danske, og der findes flere
forskellige teknologier til at reducere kvælstofindholdet til værdier omkring 3 mg/L Total-N eller
lavere. Allerede for 10 år siden blev der på en konference i Florida præsenteret fuldskalaerfaringer
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fra rensningsanlæg med skærpede krav (Parker mfl. 2011). Til konferencen kunne 10 forskellige
rensningsanlæg, jævn fordelt i det nordlige og sydlige USA, fremvise afløbsresultater, hvor 95%
fraktilen af månedsmiddelværdier lå på 2,2-3,8 mg/L Total-N. Dette er langt lavere end hvad
danske rensningsanlæg kan præstere som årsmiddel og svarer til opfyldelse af krav strengere end
3 mg/L Total-N.

De amerikanske anlæg fra konferencen i Florida var meget forskelligt opbygget, men fælles for
dem var et tertiært rensetrin med et denitrificerende filter efter samme hovedprincipper som
anlægget i Stavnsholt.

Det bedst fungerende af disse anlæg, med en 95% fraktil for månedsmiddelværdien på 2,2 mg/L
Total-N, ligger i Fiesta Village i Florida. Principdiagrammet er vist nedenfor. Det ses at anlægget er
et traditionelt aktiv slamanlæg med iltstyring for at forbedre denitrifikationen, herefter dosering af
aluminium inden efterklaringstanken for at reducere fosfor inden det afsluttende
denitrifikationsfilter. Det principielle layout er dermed meget lig RL.

Figur 2 Flowdiagram for rensningsanlægget i Fiesta Village præsenteret ved konference i Florida

Denne anlægskonfiguration passer fint med det der i givet fald skal supplere det udbyggede RL,
hvis udbygningen til 1,44 mio. PE baseres på den eksisterende teknologi. De for RL beregnede
udbygningsbehov er baseret på en opnåelse af et udlederkrav på 5 mg/L Total-N. Skulle det vise
sig at RL ikke kan overholde dette krav, vil de første tiltag formodentlig finde sted i det sekundære
rensetrin, f.eks. styringsmæssige tiltag med eller uden en dosering af eksternt kulstof eller internt
produceret kulstof.

Slår disse tiltag fejl, kunne næste skridt være en etablering af et supplerende tertiært trin med
efterdenitrifikation. Der findes ikke generelt accepterede dimensioneringsregler for
efterdenitrifikation, da hver leverandør har egne regler. Samtidig skal dimensioneringen tilpasses
de helt aktuelle spildevandsforhold og krav.

Almindelig praksis er et teknologivalg baseret på biofilm processer, så som MBBR eller fixed film
(Biostyr eller lign.). Aktiv slam baserede teknologier har vist sig at være mindre effektive, og med
Bio-P i anlægget kan der være udfordringer med utilsigtet fosforfrigivelse fra slammet. Ved en
MBBR-udbygning af RL efterfulgt af filtrering i et skivefilter vurderes det muligt at finde
leverandører der vil give garantier fra 3-5 mg/L Total-N som årsmiddelværdien.

Eksempler på efterpolering og efterdenitrifikation
Der findes større efterdenitrifikationsanlæg baseret på biofilm, f.eks. af typen Biostyr, der er
etableret på henholdsvis anlægget Viikinmäki i Helsinki (900.000 PE), der har været i drift siden
2003, og anlægget Saint Thibault-des Vignes i Frankrig (350.000 PE).

Skandinaviens største rensningsanlæg RYA-verket i Göteborg har et efterdenitrifikationsanlæg
baseret på MBBR teknologien efterfulgt af filtrering i skivefiltre, der er verdens største.
Skivefilteranlæg har en kapacitet på 8 m3/s ~ 28.800 m3/h, hvilket stort set er svarende til den
nødvendige kapacitet på RL. Anlægget fylder ca. 1.200 m2.

En etablering af samme tertiære rensning på RL vil kunne reducere kvælstof- og fosforindholdet i
det rensede spildevand med henholdsvis 0,5-1,0 mg/L Total-N og 0,3-0,5 mg/L Total-P og således
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være tilstrækkeligt for at imødekomme moderate skærpelser af udløbskravene. Teknologien kan
dog også indgå sammen med andre teknologier, hvis der stilles yderligere krav.

Også de 2 anlæg i Malmø Sjölunda og Klagshamnsverket benytter samme teknologi dog med
henholdsvis flotation og sandfiltrering i stedet for skivefiltre. De 2 anlægstyper skønnes at have
sammenlignelige arealkrav.

I nedenstående figur ses skivefilteret på Rya-verket.

Figur 3 Tertiærtrin på Rya-verket opbygget af skivefilter

Tages udgangspunkt i Biostyr-teknologien har anlægget i Finland 12 filterceller, hver på 147 m2.
Skaleres op til 1,44 mio. PE skal der benyttes 19-20 celler med et samlet areal på ca. 3.000 m2. Da
anlæggene bygges meget kompakt skønnes det samlede areal inkl. mellempumpestation at være
< 6.000 m2.

Biostyr anlægget i Stavnsholt er bygget med 4 filterceller, hver på 63 m2, og er dimensioneret til ca.
40.000 PE. Medtages mellempumpestation fylder anlægget ca. 20x15 m. En direkte skalering op til
1,44 mio. PE medfører et arealbehov på ca. 1,08 ha.  Dette vurderes at være en konservativ
betragtning, da et større anlæg kan etableres med større og eventuelt højere, og dermed mindre
arealkrævende, procestanke. Der foreligger derfor formentlig en betydelig skaleringseffekt, og
anlægget i Farum er på mange måder mere pladskrævende. Anlægget ses i figuren nedenfor.

Figur 4 Biostyranlægget i Farum. Anlæggets placering er vist i cirklen, og opbygning af anlægget er vist til højre
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2.3 Teknologiforslag til reduktion af organiske mikroforureninger
Reduktion af udledning af organiske mikroforureninger herunder lægemiddelrester er et krav
mange steder i f.eks. Schweitz og nogle tyske Bundesländer. Her og f.eks. i Sverige og Frankrig er
der i de senere år etableret en del anlæg, selv om der endnu ikke er nationale krav.

I Danmark er en række forsyninger i gang med at etablere central rensning på de anlæg, hvor de
nye supersygehuse eller andre hospitaler udgør et væsentligt bidrag til belastningen. Det vides ikke
om der i Danmark vil komme særskilte krav til organiske mikroforureninger, og i givet fald hvilke
stoffer, og hvilke kravniveauer der vil blive etableret. Den store udfordring er bl.a. at kravværdierne
for mange af reststofferne er så lave, at de ligger under detektionsgrænsen for de nuværende
tilgængelige analysemetoder

Der er kommercielle teknologier til rådighed, som forventes at kunne leve op til selv de strengeste
krav.

I Schweitz er der etableret egentlige designguidelines som dog er under stadig udvikling, og i en
række store internationale projekter arbejdes der med at etablere bredere guidelines for
europæiske lande.

På nuværende tidspunkt kan ozonering og aktiv kul behandling anses for at være kommercielt
tilgængelige, og der er ca. 50 anlæg i drift i Europa på kommunale rensningsanlæg med
nogenlunde lige mange af hver teknologitype. I de senere år er der også etableret anlæg med en
kombination af de 2 teknologier for at sikre fjernelse af et bredere spektrum af stoffer. Denne
kombinerede teknologi er også valgt på de eksisterende dedikerede hospitalsanlæg i Danmark, og
synes også at blive valget på de næste anlæg. Det er usikkert om forsyningernes anlæg i Danmark
kan forventes at få krav om at benytte den kombinerede teknologi; men måden kravene formuleres
på i Danmark i forhold til f.eks. Schweitz kan betyde at det bliver nødvendigt.  Ozon er mindre
attraktivt på RL, da den tidvise relativt høje saltvandsindtrængning fører til et bromidindhold langt
over den grænse, der anbefales i f.eks. Schweitz for at undgå dannelse af det stærkt
økotoksikologisk giftige bromat.

En kombination af en relativt lav ozondosis efterfulgt af et granulært aktiv kulfilter kan vise sig at
være en god og kompakt løsning. Herved opnås de fleste fordele ved den kombinerede behandling
uden at bromatkoncentrationen giver anledning til problemer. Denne kombination beskrives
nedenfor som evt. tertiær teknologi, hvis der kommer krav om reduktion af lægemidler/organiske
mikroforureninger.

Teknologier til ozonering kræver ikke meget plads. Det væsentligste pladsbehov er til
kontakttanken, hvor ozonen opløses. Der regnes normalt med en kontakttid på 7-10 minutter. Skal
anlægget dimensioneres til den fulde belastning af det biologiske anlæg på RL kræves en
kontakttank på ca. 4.000 m3 med et arealkrav der vurderes at være lavere end 1.000 m2.
Skandinaviens første anlæg med ozonering er vist i nedenstående figurer, hvor ozonanlægget
(ozongenerator og kontakttank) er vist med rød markering. Ozonreaktoren er 524 m3 og kan
håndtere et flow på 3.000 m3/h svarende til en opholdstid på ca. 10 minutter.
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Figur 5 Oversigt over Nykvarnsverket i Linköping. Ozonanlægget er vist i cirklen
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Figur 6 Øverst teknikbygning (forrest) og kontakttanken bagest, nederst ozongeneratoren

Der er flere forskellige teknologier for anvendelse af aktiv kul. Mange anlæg specielt i Tyskland
benytter pulveriseret kul, der tilsættes direkte i luftningstankene, således at pladskravene til
behandlingen indskrænker sig til det doseringsudstyr der benyttes. En del nyere anlæg både i
Tyskland, Schweitz og Sverige benytter i stedet filtre med granuleret kul (GAC), og denne teknologi
kan illustrere den mest pladskrævende teknologi baseret på aktiv kul.

Den Schweiziske spildevandsforening VSA har udgivet et ”konsensus dokument” med de
nuværende forslag til dimensionering af filtre baseret på granuleret aktiv kul (VSA, 2019).
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I Schweitz anbefales en empty bed kontakt tid på mindst 20 minutter, og en overfladebelastning på
4-7 m/h baseret på n-1 filter, dvs. 1 filter kan være i reserve/være taget ud af drift. Filterhøjden
vælges normalt mellem 1,5 og 2,5 m afhængigt af indholdet af partikler i det indkommende vand. I
Sverige anbefales, at der etableres forfiltrering med filterdug 10 µm.

I Schweitz anbefales at dimensionere for 1,5 x tørvejsvandmængden ud fra overvejelser om den
opnåede fortynding ved høje flow og de prismæssige konsekvenser. På RL er det måske mere
rimeligt at dimensionere for den vandmængde, der renses biologisk dvs. 25.000 m3/h

Det nødvendige filterareal med overfladebelastning 5 m/h bliver 5.000 m2, og for at få 20 minutters
empty bed opholdstid skal filtermaterialet være 1,67 m i højden. Med dette valg opnås god
beskyttelse mod tilstopning fra mindre mængder suspenderet stof. Et mindre tillæg skal medtages
for at få den ønskede redundans, men det er nok mindre nødvendigt på et så stort anlæg.

2.4 Teknologiforslag baseret på MBR-teknologi
Hvis udvidelse af anlægskapaciteten af RL op til 1,44 mio. PE baseres på MBR-teknologi vil
rensning til krav udover de nuværende være betydeligt enklere. MBR-teknologien er beskrevet
ganske kort i afsnit 3.2.

Det vil med MBR-teknologien være muligt at komme væsentligt under 5 mg/L Total-N alene ved
styringsmæssige tiltag og ved den meget effektive partikelseparation. MBR-teknologien vil samtidig
sikre den nødvendige partikelseparation inden en eventuel udbygning med ozonering og aktiv
kulfiltrering til reduktion af organiske mikroforureninger.
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3 Teknologiforslag til udvidelse af vandbehandling
Kapacitetsberegningerne har vist et behov for udvidelse af den biologiske behandlingsdel på RL
indenfor udløbet af planperioden i 2075.

Nedenstående gennemgås ganske nogle af de teknologier der vurderes at blive relevante for RL
hvis det viser sig at skulle udbygges. Følgende teknologier gennemgås:

· Konventionel aktiv slam (CAS)
· MBR (Membrane Bio Reactor)
· S::Select
· MBBR (Moving Bed Bio Reactor)
· AGS (Aerob Granulært Slam)
· IFAS (Integrated Fixed film Activated Sludge)

Alle teknologierne vurderes at være kommercielt tilgængelige, svarende til et TRL-niveau
(Technology Readiness Level) på højeste niveau, dvs. niveau 9.

3.1 Konventionel aktiv slam (CAS)
CAS har været - og er stadig - den foretrukne teknologi for stort set alle renseanlæg i Danmark og
det meste af Europa. Det er her i landet hovedsageligt alternerende systemer, så som det danske
Biodenitro koncept fra Krüger, og recirkulationssystemer (se Figur 7) baseret på det sydafrikanske
UCT koncept fra University of Cape Town, eller simple single ditch udformninger, der udgør
designkoncepterne.

RL anvender et alternerende system (Biodenipho). Et system som pga. specialdesignede
ringkanaler og et behov for 100% flere diffusorer har svært ved at konkurrere økonomisk på
markedet. Dette betyder bl.a. at nye CAS anlæg ikke i samme grad – hvis overhovedet - etableres
som alternerende anlæg. Men konceptet med alternerende drift vurderes samtidig at være mere
fleksibelt i forhold til regulering og varierende belastning – netop pga. dobbelt beluftning. Det er en
af grundene til at RL i dag i praksis har væsentlig større kapacitet end oprindelig designet.

SBR (Sequencing Batch Reactor) baserede anlæg har ikke vundet væsentlig indpas i Danmark, da
de er mindre velegnede til at håndtere større hydrauliske udsving. Faktorer der gør det svært for
SBR systemer at konkurrere anlægsøkonomisk med kontinuerte aktiv slam koncepter.

I Figur 7 er det mest anvendte designkoncept for aktiv slam skitseret. Konceptet vurderes at være
det mest økonomiske design af et renseanlæg, hvilket så også forklarer populariteten.

Aktiv slam udmærker sig ved - så længe at der er tilstrækkeligt med areal til rådighed – at være
den billigste, mest robuste og nemmeste metode til at opnå helt enestående lave
udløbskoncentrationer ved et ganske beskedent ressourceforbrug. Dette er konklusionen efter
mange års nationale og globale erfaringer.

Der er i de seneste år blevet optimeret en del på energiforbruget til beluftning og omrøring, og der
kan nås meget lave udløbskoncentrationer af fosfor uden brug af fældningskemikalier. Evnen til at
omsætte og fjerne miljøfremmede organiske stoffer fra spildevandet er ligeledes god.

Der er dog også en del ulemper ved CAS anlæggene, der specielt gør sig gældende i Danmark,
hvor der er længere perioder med relativt koldt klima samt en overvejende andel af
fælleskloakerede afløbssystemer. Dette medfører et stort behov til proces- og klaringsvolumener.
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Figur 7 Reference teknologi udført som et aktiv slam recirkulationsanlæg

3.2 MBR
MBR (Membrane Bio Reactor) er den eneste aktiv slam baserede teknologi (hvilket også inkluderer
IFAS processerne), der ikke behøver et stort klaringsvolumen og derfor heller ikke begrænses af
slammets evne til at bundfælde ved gravitation. Klaringsdelen i et MBR-anlæg er erstattet af
kompakte membraner, hvor separering af slam fra det rensede spildevand sker via et ganske lille
differenstryk igennem ca. 0,1 µm membraner. Membranerne kan principielt placeres som en del af
procesvolumenet.

I Figur 8 er vist et eksempel på udformning af et MBR-anlæg med mekanisk renholdelse af
membranerne med beluftning og intern recirkulering. I skitsen fremgår ikke, at membrandelen
består af flere identiske enheder med minimum 100% redundans.

Figur 8 Eksempel på udførelse af et MBR anlæg

Med en rensning af procesvandet i 0,1 µm membraner opnås meget rent spildevand bl.a. uden
virus, bakterier, parasitter og lign. kan forventes at være fjernet fra det rensede spildevand.

Membranfiltreringen åbner op for at drive procesvolumenerne med slamkoncentrationer i et
område på ca. 8-9 g MLSS/L. Procesvolumenet kan herved blive reduceret med en faktor 2-3
stykker, hvis der sammenlignes med det konventionelle aktiv slam anlæg. Ligeledes er der ikke
behov for en klaringsdelen. Anlægget er derved meget kompakt.
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Det er iltens nedsatte evne til at blive overført til slammet ved øget slamkoncentration, der sætter
en begrænsning på, hvor høj en slamkoncentrationen det kan betale sig at dimensionere
procesvolumenet til.

Udover det almindelige luftningsbehov til de biologiske processer skal der også påregnes luft til at
holde membranerne rene. Her skal der forventes en luftmængde i samme størrelsesorden som
beluftningen til den almindelige biologiske rensning. Energiforbruget til beluftning skal således
forventes at ligge ca. 2 gange højere end i et konventionelt aktiv slamanlæg.

Den fysiske rengøring af membranerne med luft suppleres med en ca. 5x recirkulation omkring
membranerne. Både beluftning og recirkulation kører 24/7. Derudover suppleres med en jævnlig
kemisk rengøring med et kraftigt oxidationsmiddel, f.eks. natriumhypochlorit, samt en syre, f.eks.
citronsyre. For at forhindre fouling skal den kemiske rengøring foretages 2-4 gange om måneden,
typisk som en fuldautomatisk CIP procedure (Cleaning In Place). Den fabriksgaranterede
holdbarhed kan svinge fra 5-10 år.

Da membranerne har en vital funktion for renseanlægget, og er helt afgørende for, at der kan ledes
spildevand til og igennem renseanlægget, er det normal dimensioneringspraksis at udføre
membranerne i flere linjer og med redundans på n-1 linje således at funktionen af membranerne
aldrig stopper.

Det er muligt at foretage en optimal implementering af MBR på RL, i og med at MBR anlægget kan
etableres i en del af det eksisterende procesanlæg med tilførsel af en fast spildevandsmængde.
Den anden resterende del af det eksisterende procesanlæg kan udnyttes til at håndtere varierende
flow, med uændret fuld hydraulisk kapacitet på ca. 25.000 m3/h, da spildevandet der ledes til MBR
delen aflaster de eksisterende efterklaringstanke.

3.3 S::Select
S::Select består af en løsning, hvor der tilsættes bærelegemer i form af uorganiske partikler direkte
til det aktive slam i procestankene. Før udtag af overskudsslam ledes slammet igennem
hydrocykloner, hvor det lette slam ledes videre til slambehandlingen, og hvor en stor del af det godt
bundfældeligt ”tunge” slam inkl. tilsat bæremedie ledes retur til procestankene.

Kombinationen af hydrocykloner og bærelegemer fører til dannelse af granulært slam, der har en
positiv effekt på bundfældningsegenskaberne af slammet. Bedre bundfældning af slammet
resulterer i at procestankene kan drives med en højere slamkoncentration, og derigennem en
højere kapacitet.

Det vurderes muligt at S::Select kan tillade en forøgelse af slamkoncentrationen i procestankene
på ca. 0,5-1,0 g MLSS/L svarende til en kapacitetsforøgelse på ca. 10-30%.

På nuværende tidspunkt findes der referencer fra danske renseanlæg i Aarhus Vand og Aalborg
Forsyning.
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Figur 9 Eksempel på en anlægskonfiguration med S::Select.

3.4 MBBR
MBBR (Moving Bed BioReactor) er en biofilmsproces, der omfatter et bæremedie med et stort
volumenspecifikt overfladeareal, der holdes i suspension i procesvolumenet, og hvorpå der
etableres en biofilm.

Processen har vist sig at være meget velegnet og væsentligt mere robust end aktiv slam til
spildevandsrensning i koldere klima. I Norge og Sverige findes der en række fuldskala referencer
på MBBR renseanlæg. Bæremediet findes i mange forskellige udformninger og med forskellige
fysiske egenskaber, så som overfladeareal og densitet. Der findes bæremedie med
overfladearealer på 200-1.200 m2/m3, og det kan vælge om bæremediet skal bundfælde eller flyde
til overfladen, når omrøringen eller beluftningen stoppes.

Væsentligt for bæremediet i en MBBR-proces er at det holdes lukket inde i de forskellige
procesvolumener med gitre, dvs. at der er særskilte volumener og bæremedie til de forskellige
mikroorganismer i de aerobe og anoxiske zoner (Figur 10).

Ved design af et procesvolumen til MBBR er det helt afgørende ikke at fylde volumenet med for
meget bæremedie, samt sikre at gennemstrømningsarealet af volumenet er stort nok. Opfyldes
dette ikke vil bæremediet lægge sig i den side af procesvolumenet, hvor der er udløb, hvilket
reducerer funktionaliteten og kapaciteten af processen væsentligt. Typisk anvendes en
fyldningsgrad på ca. 50%. Maksimalt anbefales ikke at gå over en fyldningsgrad på ca. 60%.

Med en fyldningsgrad på 50% vil et MBBR anlæg normalt være lige så kompakt som et anlæg med
fast, stationær biofilm med en fyldningsgrad på 100%, hvor der så til gengæld skal bygges en
ekstra linje (n-1 dimensionering) for at give plads til back flush. Anlægsomkostningerne til et MBBR
anlæg er derfor også typisk lavere end for anlæg med fast, stationær biofilm så som et Biostyr
anlæg.

En absolut fordel ved MBBR anlæg er at klaringsdelen kan udformes som et mekanisk filter. Der er
ingen behov for returslamføring som i et aktiv slam anlæg, så slamkoncentrationen i udløbet fra
MBBR procestanke ligger i området 100-150 mg/L. I aktiv slam anlæg ligger samme værdi på ca.
4.000-5.000 mg/L. Overskudsslamproduktionen i et MBBR kan regnes en lille smule højere end for
et aktiv slamanlæg, pga. behovet for en lang slamalder i aktiv slamanlæg.

BÆREMEDIE
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Som det er gældende for de fleste biofilmprocesser, findes en diffusionsbegrænsning, der
forhindrer mikroorganismerne i at komme i kontakt med f.eks. ammonium og nitrat, når
koncentrationerne bliver for lave – eller mere præcist når forskellen mellem indløbskoncentration
og ønsket udløbskoncentration bliver for stor. Tommelfingerreglen er, at hvis kravet om
reduktionen af kvælstof er større end 75%, så skal der mere til (f.eks. ekstra luftningsvolumen samt
post-denitrifikation med ekstern kulstofdosering). Hvis kvælstofkoncentrationen i indløbet ligger på
ca. 60 mg/L, hvilket er meget almindeligt i Danmark, så vil et almindeligt MBBR (uden ekstra tiltag)
kunne nå en udløbskvalitet på ca. 15 mg/L. I Figur 10 er vist et eksempel på, hvordan et MBBR-
anlæg til kommunalt spildevand kunne se ud til danske udlederkrav. I Danmark vil MBBR-anlæg
derfor være noget dyrere at etablere sammenlignet med aktiv slamanlæg. Dette er også årsagen til
at der ikke findes danske renseanlæg baseret på MBBR.

Ved en 1:1 sammenligning med et aktiv slamanlæg, hvor de samme udløbskoncentrationer skal
opnås, skal der ikke bare forventes ekstra omkostninger til dosering af eksternt kulstof, men også
ekstra udgifter til beluftning og fældningskemikalier. Beluftningen skal af hensyn til
diffusionsbehovet sikre en iltkoncentration på 3-4 mg/L, hvilket er ca. dobbelt så højt som for aktiv
slamanlæg. Ligeledes findes der i dag kun én forsyning (HIAS i Norge), der er lykkedes med at
etablere Bio-P i et MBBR-anlæg. Derfor skal det forventes at alt fosfor skal fjernes med kemisk
fældning.

 Figur 10 Eksempel på udførelse af et MBBR anlæg til danske udløbskrav

3.5 AGS
AGS (Aerobic Granular Sludge) blev udviklet i 1993 på Delft Tekniske Universitet af den hollandske
professor Mark van Loosdrecht. Han har efterfølgende været ledende figur i den videre forskning i
aerobe granuler. I 2003 det første pilotanlæg ved Ede Renseanlæg i Holland klar. Teknologien, der
teknisk set er en biofilmsproces, blev patenteret under navnet Nereda® i 2005 af Royal
HaskoningDHV, der også er ejer af teknologien i dag.

Granulært slam er ikke en ny teknologi, da granulært slam er en verificeret og veldokumenteret
metode til at få etableret anammox processen til kvælstoffjernelse i rejektvandet fra
slutafvandingen af udrådnet slam. Lidt sværere har det dog været at få etableret granulært slam til
kommunalt spildevand.

Nereda® patentet omfatter en metode, hvor spildevandet via en række indløbsrør på bunden af en
procestank fordeles ekstremt jævnt udover hele procestankens areal. Herefter renses spildevandet
i et vertikalt plugflow op igennem procestanken. Selve konceptet er baseret på et SBR design
(Sequencing Batch Reactor), hvor spildevandsrensning og klaring foregår i én og samme tank.
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Tankdesign og de hydrauliske forhold sikrer at tungt slam tilbageholdes og let slam ledes i udløbet i
toppen af tanken.

Tilsvarende almindeligt SBR design er der et behov for en foranliggende udligningstank. Størrelsen
af udligningstanken afgøres af størrelsen af de hydrauliske udsving i spildevandstilledningen i
tørvejr og under regn. Ligeledes skal der påregnes et poleringsfilter i udløbet af SBR anlægget.
Anlægsopbygningen er skitseret i Figur 11.

Figur 11 Skitse af en Nereda® SBR cyklus

Med SBR konceptet er det muligt at stimulere væksten af de aerobe granuler med skiftevis
(relativt) høje stofkoncentrationer og korte bundfældningsfaser. Herved udvaskes alle de
mikroorganismer, der ikke kan lave granuler. Granulernes bedre bundfældningsegenskaber
sammenlignet med aktiv slam medfører at anlægget principielt kan udføres mere kompakt med en
højere slamkoncentration og kortere tid til bundfældning.

Det er ikke lykkes andre virksomheder at etablere lige så stabile aerobe granuler som Nereda®

uden at bryde patentet. Eksempelvis har Veolia valgt at satse på MBBR teknologien, hvor
bæremediet tilsættes i stedet for at sikre de forhold der skal til for at stimulere granulært slam.

Den hurtige kommercialisering af AGS teknologien har været positiv hvad angår en hurtig
etablering af mange fuldskalaanlæg verden over.

Nereda® sælges således i dag som en kompakt proces, der stort set kan det hele, dvs. meget lave
udløbskoncentrationer, ganske lavt energiforbrug og stort set ingen behov for kemikaliedosering. Al
dokumentationen er foretaget af Royal HaskoningDHV. Generelt har renseanlæg, der anvender
teknologien, indgået en fortrolighedsaftale, og det er derfor svært at få adgang til oplysninger om
absolutte driftstal og effektivitet. Det er bl.a. uvist, hvorvidt teknologien egner sig til spildevand, der
har været igennem en forudgående kulstofhøst i et primærtrin. Ligeledes er det uvist om aerobt
granulært slam har samme diffusionsbegrænsning som andre biofilmsteknologier. I så fald kan det
være vanskeligt at nå samme gode udløbskvalitet som aktiv slam anlæg.
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Nereda® har i dag mange referencer på både mindre og store renseanlæg, og sælges i Danmark
under licens af EnviDan. Referencerne indikerer, at der kan opnås samme gode udløbskvalitet som
i aktiv slam renseanlæg, og at energiforbrug samt kemikalieforbrug er ganske beskedent.

3.6 IFAS
IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge) er en fælles betegnelse for en kombination af biofilm
og aktiv slam processerne. I teknologien udnyttes muligheden for at etablere de langsomt
voksende nitrifikanter i en biofilm, og alle de øvrige processer i det aktive slam.

Det er derfor ikke nødvendigt at dimensionere anlægsvolumenet med en lang slamalder, som det
er tilfældet for et CAS anlæg. Typisk kan beluftningsvolumenet reduceres med ca. 60%. Behovet
for denitrifikationsvolumenet er den samme – måske en anelse lavere, da det aktive slam er mindre
stabiliseret og derfor udgør en bedre kulstofkilde.

IFAS processen kan nemmest gennemføres med et MBBR baseret bæremedie. Der er flere
referencer i bl.a. Sverige, hvor kapaciteten af det eksisterende biologiske anlæg er udvidet ved
direkte tilsætning af MBBR medie.

En af udfordringerne med IFAS processen er at sikre, at der i sommerperioden ikke er for meget
kapacitet i anlægget. En for høj kapacitet vil motivere nitrifikanterne til helt eller delvist at flytte sig
fra biofilmen, hvor de egentlige hører hjemme, til det aktive slam, hvor de helst vil være. Når
temperaturen falder igen, er der en risiko for at nitrifikanterne i det aktive slam udvaskes hurtigere
end de kan nå at etablere sig i biofilmen. Resultatet er høje kvælstofkoncentrationer i udløbet i
længere tid.

Samtidig vil den meget korte slamalder medføre at det aktive slam ikke er stabiliseret og derfor ikke
må køres direkte på landbrugsjord uden forinden at have været igennem en slamudrådning.

I Figur 12 er vist to forskellige konfigurationsmuligheder af MBBR-processen.

Figur 12 Eksempler på IFAS konfigurationer – hovedstrøm IFAS (øverst) og sidestrøm IFAS (nederst)
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3.7 Anbefaling
På RL er der rigeligt med tilgængeligt areal til udvidelser af det nuværende aktiv slamanlæg, og der
er således ikke noget der forhindrer en udvidelse, der er baseret på en konventionel aktiv slam
proces – måske ikke direkte baseret på det nuværende Biodenipho koncept, men sandsynligvis en
mere økonomisk recirkulationsproces.

Ulempen ved denne konventionelle tilgang vil være et behov for en langsigtet stor én-gangs
investering, hvor kapaciteten af udvidelsen skal baseres på en ca. 50-årig prognose for tilvæksten
af belastningen fra oplandet. Der foreligger herigennem en risiko for at fejlinvestere i en for stor
udvidelse. Risikoen vurderes dog at kunne reduceres en del ved anvendelse af et mere dynamisk
design med brug af on-linestyringer inklusive ATS-drift.

Alternativt kan der investeres i teknologier, der kan udvide kapaciteten af det eksisterende
procesvolumen i flere og mindre etaper. Her vurderes følgende teknologier at være velegnet:

· S::Select
· IFAS med MBBR medie
· MBR

Kapacitetsberegninger af procesvolumenet på RL i en vintersituation indikerer, at der muligvis kun
skal etableres en mindre ekstra kapacitet for at levere den nødvendige kapacitet til belastningen i
2075. Her kan det vise sig at S::Select er ganske velegnet som en midlertidig løsning. Det
anbefales her at BIOFOS afventer eventuelle erfaringer fra Renseanlæg Damhusåen eller andre
renseanlæg.

På samme måde kan IFAS teknologien vise sig at være velegnet til at øge kapaciteten af det
eksisterende procesvolumen. Umiddelbart vurderes ringkanalerne på RL at være ganske velegnet
til en udvidelse via en tilsætning af MBBR medie. Udvidelsen kan ske successivt igennem alle 10
proceslinjer alt efter behov for udvidelse.

Det anbefales dog at basere en udvidelse af de eksisterende procestanke på MBR teknologien.
Her opnås både en større volumenkapacitet, en frigivelse af efterklaringskapacitet samt en
forbedret udløbskvalitet. Sammenlignet med S:Select og IFAS processen opnås en langt større
kapacitet ved hvert tiltag for successiv udvidelse.
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4 Teknologier til slambehandling

Nedenstående gennemgås de muligheder for teknologier og strategier for fremtidig slambehandling
og ressourcegenvinding, der anses at være relevante for RL i planperioden frem til år 2075. Ikke
alle af teknologierne har et TRL-niveau på 9, som det var tilfældet for samme opgørelse for
vandbehandlingen.

Beskrivelsen er ikke udtømmende og bør genbesøges såfremt der sker ændringer i reguleringen
og i takt med, at der etableres markedsmoden teknologier til slambehandling.

4.1 Nuværende strategi for slambehandling
Slambehandlingen på RL tager i dag afsæt i en slamudrådning af primærslam og sekundærslam
med en efterfølgende monoforbrænding af slammet. Slamasken opbevares internt på et
askedepot.

Slamudrådning vurderes stadig at udgøre BAT hvad angår økonomi og videre muligheder for
ressourceudnyttelse af slammet, f.eks. i form af biogas, fosfor samt kvælstof.

Den nuværende strategi anses for at inkludere den største forsyningssikkerhed for BIOFOS. Dette
med forudsætning om at kapaciteten af tørrings- og forbrændingsanlægget opretholdes med den
fornødne reservekapacitet og redundans på udstyr.

Slamforbrændingen har den fordel, at den er uafhængig af slamkvalitet, netto energiproducerende
og meget reducerende hvad angår restprodukt. Ulempen med slamforbrændingen er at den er
relativt dyr, og at ressourcegenvinding fra slamasken, f.eks. fosfor, er besværlig og bekostelig med
de nuværende afprøvede teknologier. BIOFOS har et igangværende udbud på håndtering af
slamasken, hvor genanvendelse af fosfor er et af de vægtede tildelingskriterier.

4.2 Direkte udbringning af slam på landbrugsjord
BIOFOS kører i dag små mængder af ikke-udrådnet sekundært slam eller/og udrådnet slam direkte
på landbrugsjord. Dette som supplement eller afhjælpning, når enten rådnetankene eller
slamforbrændingen ikke har den fornødne kapacitet.

En fremtidig løsning hvor alt udrådnet slam udbringes direkte på landbrugsjord, kan af hensyn til
forsyningssikkerheden ikke anbefales. Det vurderes at BIOFOS, qua de store slammængder, der
løbende skal aftages samt risici for periodevise eller længerevarende reduktion af slamkvalitet
(tungmetaller, miljøfremmede stoffer mm.) skal have mange aftaler på plads med tredjepart aftager
af slammet, der ikke nødvendigvis befinder sig lokalt, regionalt og måske heller ikke nationalt. En
mulighed for at reducere antallet af køretøjer igennem København samt potentielt længere
transport afstande kunne dog være en løsning med transport af slam med skibe.

En af de (måske) kortsigtede gevinster ved direkte udbringning på landbrugsjord er den
nuværende politiske definition af fosforgenvinding, der er sat til 100% for slam der udbringes på
landbrugsjord. Samtidig vil løsningen så længe slamkvaliteten er god (A-slam), være den absolut
billigste for BIOFOS.

For øjeblikket er der stor mediebevågenhed omkring PFAS stoffer, og andre miljøfremmede
giftstoffer i grundvandet, hvilket kan sætte en stopper for en fortsat tilladelse til udbringning af slam
direkte på landbrugsjord i Danmark. Det skal dog siges, at der historisk set altid har været en
national debat omkring udbringning af slam på landbrugsjord, hvilket ikke har medført et politisk
fravalg af denne løsning. I Tyskland, Holland og Schweitz er der i dag helt eller delvist forbud for
direkte udbringning. I Sverige har man samme politiske holdning til slam som i Danmark, dog med
strengere kvalitetskrav til slammet.
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Det anbefales, at BIOFOS udelukkende anvender en løsning med direkte udbringning af slam på
landbrugsjord, som et supplement til den nuværende forbrændingsløsning. Altså en fortsættelse af
nuværende strategi.

4.3 THP
Termisk slamhydrolyse, også kaldt THP (Thermal Hydrolysis Process), er en globalt set
gennemprøvet og pålidelig teknologi til videregående slambehandling. Nogle af de første THP
anlæg blev etableret af CAMBI i Danmark i henholdsvis Næstved og Fredericia i midten af 90’erne.
Begge anlæg er stadig i drift.

THP beskriver en proces, hvor slam før en efterfølgende slamudrådning opvarmes til 160-180 °C
ved et tryk på 6-8 bar. Ved denne proces nedbrydes bl.a. svært omsætteligt organisk stof, der
ellers ikke direkte ville være tilgængelig for biogasproduktion. Resultatet er, dels en hygiejniseret af
slammet, dels en forøgelse af slamtørstofreduktionen og øget biogasproduktion under den
efterfølgende slamudrådning. Dette vil øge den tørstofspecifikke frigivelse af ammonium fra
slammet, og øge mængden af ammonium i rejektvandet fra slutafvandingen af det udrådnede
slam.

En THP løsning kan således ikke erstatte slambehandlingen på RL helt på tilsvarende måde, som
en løsning med direkte udbringning af slam på landbrugsjord kan. THP er udelukkende et
supplement til slamudrådningen.

Kombinationen af den øgede tørstofreduktion under slamudrådningen og den markant forbedrede
viskositet af slammet efter THP behandlingen medfører at kapaciteten af rådnetankene øges. Og
dette aspekt er naturligvis interessant for RL – ikke mindst fordi at BIOFOS allerede har valgt THP
som en del af udbygningsstrategien for Renseanlæg Damhusåen.

Nedenstående er foretaget nogle kapacitetsberegninger baseret på den slamproduktion, der
forventes at forekomme i udløbet af planperioden i 2075. Det er valgt at beskrive en proces, hvor
kun sekundært slam tilledes THP behandlingen. Erfaringsmæssigt har THP behandlingen ikke den
store effekt på primærslam, hvorfor THP anlægget ville blive noget dyrere. Dog mister det
udrådnede slam sin hygiejniseringsstatus. Primærslammet vil til gengæld være velegnet til at
hjælpe med at afkøle THP slammet før tilledning til rådnetankene.

Figur 13 Skitse af slambehandlingen på RL med THP behandling af sekundærslam. Vintersituation.

Indledende overslagsberegninger viser, at et THP anlæg med en aktiv kontinuert
behandlingskapacitet på ca. 310 m3/d burde være tilstrækkelig til at håndtere den forventede
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produktion af sekundærslam i 2075 på ca. 50.000 kg TS/d. Hertil skal så lægges ekstra
reservekapacitet ind til service- og vedligeholdelse og øvrig udetid.

Gasproduktionen forventes at kunne øges med ca. 30-40% samtidig med at slammængden til
videre slutdisponering, dvs. forbrænding, forventeligt vil blive reduceret med ca. 20-25%. Dette
vurderet ud fra danske erfaringsværdier fra CAMBI installationerne i Fredericia og Næstved.

I Tabel 1 er dampforbruget samt forventet temperaturvariation i rådnetankene estimeret.
Tabel 1 Estimat af dampforbrug ved 2075 slamproduktion og variation af temperatur i rådnetankene ved en implementering
af THP af sekundærslam på RL.

Vinter Sommer

Temperatur (slam) 11 °C 20 °C
Gns. dampforbrug 60-70 m3/d 60-70 m3/d
Temperatur, rådnetank 39 °C 45 °C

THP installationen medfører en i år 2075 gældende reservekapacitet af de det eksisterende
rådnetanksvolumen på 30.000 m3 (5 stk. rådnetanke i drift) svarende til ca. 25%. Dette beregnet
ved en 19 døgns opholdstid (lidt lavere end 20 døgn, jf. THP’en). Denne reservekapacitet vurderes
at være fuldt ud tilstrækkelig, og giver måske mulighed for at tage en yderligere rådnetank ud af
drift. Dette kan evalueres i forbindelse med de driftserfaringer, der opnås med eller uden THP
anlægget på Renseanlæg Damhusåen.

En etablering af et THP anlæg derfor at være et ganske godt alternativ til en klassisk udvidelse af
volumenet til slamudrådning, – også taget i betragtning af at en THP kan være med til at aflaste
forbrændingsanlægget, der i dag er kapacitetsmæssigt trængt.

Det anbefales i et videre forløb at lave en cost/benefit analyse af en konventionel udvidelse af
slamudrådningen og en etablering af et THP anlæg med de mulige fordele der findes i en større
gasproduktion, en forbedret afvanding og aflastningspotentiale af slamforbrændingen.

Umiddelbart vurderes en THP strategi at reducere nuværende arealkrav, hvis der sammenlignes
med en konventionel udvidelse af slambehandling på RL.

4.4 Rejektvandsrensning
BIOFOS har i mange år overvejet at etablere en teknologi til rejektvandsrensning, dvs. rensning af
kvælstof i rejektvand fra slutafvandingen af udrådnet slam, og selskabet har historisk set deltaget i
pilotforsøg allerede før teknologien var markedsmoden.

Rejektvandsrensningen er baseret på anammox-processen, hvor ammonium omdannes til frit
kvælstofgas i en i en aerob/anaerob proces uden behov for kulstof. Der findes en række
producenter på markedet, og teknologien er globalt set gennemprøvet og anses som værende
pålidelig til videregående kvælstofrensning.

Økonomisk set vurderes en etablering af rejektvandsrensning at være en billigere metode for
kapacitetsudvidelse, når der sammenlignes med en traditionel CAS udvidelse af
denitrifikationsvolumenet i vandbehandlingen. Samtidig kan processen være med til at forbedre
forholdene i vandbehandlingen, som kan forbedre spildevandets COD/N forhold. Dette kan
udnyttes til f.eks. at øge udtag af primærslam og øge biogasproduktionen eller/og øge robustheden
af bl.a. denitrifikationsprocessen.

Der kan være nogle udfordringer med lattergasproduktion fra processen, hvilket dog kan løses med
overdækning, ventilation og luftrensning. Luftrensningen kunne bestå i at tillede ventilationsluften til
aktiv slam anlægget i vandbehandlingen.
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En etablering af en særskilt rejektvandsrensning af kvælstof vurderes at være et meget godt tiltag
for at supplere behovet for kapacitetsudvidelse af RL, og da der er tale om en relativt kompakt
teknologi vil tiltaget være med til at reducere nuværende arealkrav, hvis der sammenlignes med en
konventionel udvidelse af vandbehandlingen på RL.

Med en rejektvandsrensning, der reducerer kvælstof i rejektvandet med ca. 80%, opnås en
kapacitetsforøgelse af RL fra den nuværende kapacitet på ca. 1.061.000 PE til ca. 1.147.000 PE.
Volumenmæssigt kan der regnes med, at der frigives ca. 11.500 m3 DN volumen ved 4,0 g MLSS/L
og en forudsat spildevandssammensætning som i 2019.

COD/N forholdet i indløbet til biologien øges samtidig fra ca. 8,7 til ca. 9,5. Udnyttes det forbedrede
COD/N forhold til at øge udtaget af primærslam således at COD/N forholdet holdes på ca. 8,7, kan
SS reduktionen i primærdelen øges fra de nuværende ca. 50% til ca. 62% uden at begrænse
kvælstofrensningen. Dette vil, udover at forbedre den samlede energibalance, beregningsteknisk
øge kapaciteten af RL til ca. 1.222.000 PE, forudsat at bundfældningsegenskaberne ikke
reduceres væsentligt og en drift med 4,0 g MLSS/L kan opretholdes.

4.5 Pyrolyse
Pyrolyse beskriver en proces, hvor primærslam og/eller sekundærslam forbrændes ved en
temperatur på ca. 600-700 °C i et iltunderskud. Under pyrolyseprocessen opstår en kemisk
spaltning af slammet, hvor flere af forureningsstofferne i slammet reduceres, samtidig med at
slammet omdannes til biokoks, der bedst kan beskrives som små kul-lignende granuler (biochar,
hvor kulstofindholdet er op til 25% og resten er uorganisk aske). Pyrolyse processen kræver ikke
slamudrådning, men kan etableres med direkte indfødning af primærslam og sekundærslam. En
slamforbrænding ville også blive overflødig.

Erfaringer med biokoks, helt generelt, er at produktet er nemt at håndtere i forbindelse med
udspredning samt at plantetilgængeligheden af fosfor er ganske god. Pyrolyse processen er i dag
et stykke fra at være markedsmoden, og hvorvidt processen samlet set vil være et miljø-økonomisk
alternativ til at håndtere spildevandsslam i Danmark er stadig uvist. Lovgivningen tillader i dag ikke,
at biokoks produceret af slam fra renseanlæg må udbringes på landbrugsjord, og der er stadig
usikkerheder vedrørende PFAS, PAH og sammensætningen af røggassen. For øjeblikket er der
stor mediebevågenhed omkring PFAS stoffer. Hverken nuværende forbrændingsanlæg på RL eller
omtalte pyrolyseproces fjerner PFAS stoffer i slammet. For pyrolyseprocessen er hele idéen at
slutproduktet kan komme på landbrugsjord. Dette er ikke tilfældet for slamforbrændingen. Derfor
vurderes pyrolyse processen med den viden der findes i dag, at være et usikkert valg for en
fremtidig slamstrategi for BIOFOS, dvs. tilsvarende direkte udbringning af slam på landbrugsjord.

BIOFOS er også en del af et igangværende VUDP projekt, som har til hensigt at belyse
bæredygtigheden og cirkulær økonomi ved de tre slambehandlingsteknologier: forbrænding,
pyrolyse og mineralisering samt anvendelse af deres restprodukt (slamaske, biochar og
mineraliseret slam) som gødning i jordbruget. Her kan resultatet af projektet indgå i en videre
beslutningsproces, hvad angår den fremtidig strategi for slamdisponeringen på RL.

Der er igangsat fuldskalaforsøg hos VandCenter Syd og Odsherred Forsyning. Ingen af forsøgene
er nået så langt, at der foreligger brugbare driftsdata endnu. Og det er meningen, at de to
igangværende udviklingsprojekter på Fyn og Sjælland skal være med til at belyse pyrolysens
fremtidige muligheder. Det vurderes ikke at arealkravet til pyrolyse ift. nuværende konventionelle
slambehandling på RL bliver større.

Pyrolyse teknologien kan med basis i den nuværende ikke-tilstedeværende markedsmodenhed
samt manglende viden om miljøforhold og økonomi ikke anbefales som et alternativ til
slambehandling på RL.
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5 Ressourcegenvinding og bæredygtighed
BIOFOS har som mission at skabe et bæredygtigt vandmiljø og udvinde ressourcer til nytte og
gavn for dig og din by. I forhold til overvejelserne om at fraflytte Lynetten er der mange aspekter i
forhold til missionen. Vi vil i det følgende præsentere et par overvejelser, som BIOFOS bør
inddrage i deres fremtidige valg i form af muligheder for at opfylde missionen, men også CO2

belastningen ved at flytte fra Lynetten.

5.1 Ressourcer og grøn omstilling
Det er vanskeligt at bedømme RL’s potentiale for ressourcegenvinding og for at bidrage til den
grønne omstilling i hele planperioden frem til 2075. I dag vurderes mulighederne for
ressourcegenvinding fra spildevand at begrænse sig til energiproduktion fra vand og slam, i form af
biogas, el og varme, sekundavand samt fosforgenvinding fra slambehandlingen. Regulering af
energiproduktion i Danmark er til dels begrænsende for adgangen til at udnytte mulighederne.

Disse muligheder har dog oplagte potentialer til at integrere RL i den bæredygtige udvikling af
Lynetteholmen og på Refshaleøen. Godt renset spildevand kan med mindre opgraderinger
anvendes til lokal vanding af de nye grønne arealer og evt. til andre lokale formål der ikke kræver
drikkevandskvalitet.

Gasmotorer drevet af biogassen kan bidrage til områdets elforsyning eller elektriciteten kan
benyttes til at drive en varmepumpe på udløbsspildevandet, der sammen med varmen fra
gasmotorerne vil kunne forsyne store dele af området med fjernvarme. Det omvendte scenarie er
også tænkeligt, hvor spildevand køles af en kølekompressor, drevet af energien fra produceret
biogas, og kan derved indgå i fjernkøling af Lynetteholmen og Refshaleøen. På denne måde kan
RL direkte indgå som et positivt element i den fremtidige lokale byudvikling. Det passer desuden
godt ind i den nye eksportstrategi for vandsektoren, hvor RL kan være med til at vise hvordan
eksisterende anlæg kan integreres i en voksende by og samtidig fremme bæredygtigheden.

Biogasproduktionen på RL blev i 2019 opgjort til 8.335.941 Nm3, jf. Miljøberetningen, og forventes
at kunne komme en stigning på ca. 4.000.000 Nm3 i år 2075 ved en stofbelastning af RL på ca.
1.374.000 PE. Biogassen kunne ved en udnyttelse i et gasmotoranlæg i 2075 levere ca. 26.300
MWh el og ca. 39.440 MWh varme til forsyning af el og varme til henholdsvis ca. 13.000 og 8.000
lejligheder1.

Hvad angår potentialet for termisk varmeproduktion via varmepumper på det rensede spildevand i
udløbet fra RL vil årlig mængde spildevand i indløbet på ca. 88 mio. m3 i 2075 resultere i en
teoretisk nettovarmeproduktion på ca. 700.000 MWh, svarende til et varmeforbrug i ca. forsyning til
ca. 145.000 lejligheder2.

Dette blot for at sætte energipotentialet i perspektiv i forhold til de ca. 20.000 lejligheder der
planlægges at blive etableret på Lynetteholmen.

Der har i de senere år dog været udfoldet store bestræbelser for at øge potentialet for
ressourcegenvinding, og der er sat mange projekter i gang både i Danmark og internationalt på
forskellige områder.

1 Der er regnet med 63% metanindhold i biogassen. Et generelt tab på 5%, og en samlet udnyttelsesgrad i
gasmotoranlægget på 90%. El-nyttegraden er sat til 40%. El- og varmeforbrug er estimeret ud fra en lejlighed på ca. 80 m2

størrelse (El: 2.000 kWh/år; Varme: 4.800 kWh/år).
2 Der er taget udgangspunkt i resultater med en varmepumpe fra Kalundborg hvor varmenettoproduktionen er opgjort til ca.

8 kWh/m3 renset spildevand.
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Der er indenfor nogle områder etableret den nødvendige teknologi for at kunne ekstrahere
ressourcer fra spildevand eller slam; men det store problem har været at sikre efterspørgsel,
rimelig økonomi og markedstilpasning.

Et godt eksempel på de udfordringer en produktproduktion fra spildevand kan give, er de nyeste
erfaringer ved produktion af struvit og forsøget på at opgradere struvit til et kommercielt
gødningsprodukt med aftager af tredjepart mod betaling.

Teknologien til struvitproduktion med henblik på at producere et kommercielt gødningsprodukt er
fuldt udviklet, og der findes en del anlæg både i Danmark og internationalt. Produktionen er dog
kun rentabel, hvis reduktionen af driftsproblemer ved ukontrolleret struvitudfældning internt på
renseanlægget medregnes, eller hvis der kan opnås en ekstraordinær høj pris for et ”grønt”
gødningsprodukt. Der vil i alle tilfælde være tale om et nicheprodukt, da det samlede
produktionspotentiale er forsvindende lille i forhold til det samlede behov for fosforgødning.

Samtidig har struvitproduktion ikke stor nok effektivitet (målt som fosforgenvindingsgrad) til at stå
alene, hvorfor den i så fald nødvendigvis skal suppleres med en anden teknologi eller løsning til
fosforgenvinding. I sådanne tilfælde bliver kombinationen af flere teknologier kompliceret og
urentabel, også set i lyset af at det samlede potentiale.

For en række andre potentielle produkter gælder at der findes teknologiske løsning; men
økonomien og efterspørgslen er ikke fulgt med. Det gælder for eksempel høst af cellulose og
produktion af polymerer fra slam.

På andre områder sker der i disse år en hastig teknologisk udvikling, specielt drevet af nye krav til
slamhåndtering. Udvinding af fosfor fra slamforbrændingsaske er et område, hvor kravene i
Centraleuropa driver udviklingen. BIOFOS er selv i gang med at afsøge muligheden for at få fosfor
genvundet fra den oplagrede slamaske, og det vil naturligvis være vigtigt at følge med her for at se,
om der kommer teknologiske gennembrud, som muliggør en egentlig ressourcegenvinding af fosfor
på RL.

Opgradering af biogassen til proteiner eller udnyttelse til Power-to-X er et andet område med
betydelige udviklingsaktiviteter. BIOFOS og andre danske forsyninger har deltaget/deltager i en
meget bred international indsats for at øge kvaliteten i ressourcegenvindingen, således at der
indenfor en kort årrække må forventes at være teknologier til rådighed. Udfordringen bliver at
producere produkter, der efterspørges, og dette til en konkurrencedygtig pris.

Især udviklingen af Power-to-X brændstoffer har meget stor politisk bevågenhed i Danmark. Og
med de seneste politiske udmeldinger fra regeringen kan økonomisk støtte både til udvikling og
produktion meget vel indenfor en kortere årrække føre til nye slambaserede produkter på
markedet. Her bliver udfordringen for Forsyningerne bl.a. at håndtere administrationen af
produktion, kvalitet, leveringsgarantier mm.

Det er svært at spå især om fremtiden, specielt når det gælder ressourcegenvinding fra slam og
spildevand. Teknologiudviklingen er hovedsageligt drevet af politiske krav til rensningen og
slamkvaliteten og ikke af efterspørgsel af produkter produceret på basis af spildevand.
Bedømmelsen af potentialerne bliver derfor mere et spørgsmål om at vurdere den politiske end
den teknologiske udvikling.

Hvis BIOFOS skal afsætte arealer til fremtidige teknologier til ressourceudnyttelse er det bedste
bud at finde arealer, der ikke ligger for langt fra slambehandlingen. Det er sandsynligvis via
slammet, at ressourceudnyttelsen skal foretages. BIOFOS har i mange år været på forkant med
udviklingen og deltaget i en række projekter med henblik på at genvinde ressourcer især fra
slammet. Selskabet har derfor formentlig den bedste viden om de potentielle muligheder for at
bedømme fremtidsudsigterne.
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Udover at bidrage til den grønne omstilling af det nye byområde og at øge ressourcegenvindingen
vil der også være en række bæredygtighedsfremmende elementer i en forbliven på den
nuværende lokalitet.

Store dele af ressource- og energiforbruget til den fremtidige spildevandsrensning vil blive udskudt
til de eksisterende anlægsdele er helt udtjent og det fremtidige store forbrug af el til drift af
overføringsledningen til Avedøre Holme kan spares.

5.2 CO2 belastning ved flytning fra Lynetten
Konstruktion og implementering af et helt nyt renseanlæg, som er nødvendigt ved flytning af Ren-
seanlæg Lynetten, vil bidrage med en væsentlig CO2-belastning. Det skyldes, at etablering af nye
transmissionssystemer og etablering af et helt nyt renseanlæg f.eks. på Holmene medfører et
meget stort ressourceforbrug til udvinding, fremstilling og anvendelse af materialer til beton og
armering og udførelse af jordarbejder. Hertil kommer det energiforbrug, der skal til at løfte
spildevandet op til det nye renseanlæg fra en dybt liggende transmissionsledning, som vil være et
ekstra-forbrug i forhold til i dag.

Et helt nyt renseanlæg vil på den anden side også rumme forbedringer i energiudnyttelsen for
rensning af spildevandet. Det knytter sig særligt til beluftning, der kan optimeres med dybere tan-
ke. Hvis det nye anlæg skal anses for bæredygtigt, kræver det store årlige CO2 besparelser,
relativt til det eksisterende anlæg. BIOFOS har været på forkant med udviklingen og har løbende
opdateret anlægget og deltaget i projekter med nye og bæredygtige teknologier. Renseanlæg Ly-
netten er ikke et udtjent anlæg med forældet teknologi, og det vil derfor ikke umiddelbart være en
let opgave at indhente de nødvendige store årlige besparelser i CO2-udledning. Derfor forventes
en flytning af Renseanlæg Lynetten at have et negativt CO2 aftryk, der ikke kan indhentes.
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